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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att ge en bild av hur lärare i svenska på gymnasiet ser på datorspel 
som texter inom ämnet svenska. Inledningsvis har en enkätundersökning genomförts bland 
svensklärare på gymnasiet i Luleå och Bodens kommuner, därefter har kvalitativa intervjuer 
med tre lärare genomförts med enkätsvaren som grund för ett strategiskt urval. Resultaten visar 
att de studerade lärarna generellt sett har låg kunskapsnivå och få erfarenheter av datorspelande. 
De vittnar dock om att spelandet är vanligt hos deras elever. Flera respondenter har aldrig 
kommit på tanken att nyttja datorspel som text och hänvisar detta till brist på engagemang och 
kunskap om spelen. Respondenterna anför att man kan nyttja spelen antingen som en väg till 
en personlig relation med elever som har spel som hobby eller som ett sätt att låta 
svenskämnets litterära repertoar närma sig elevernas. De ser i allmänhet inte datorspel som ett 
medium för berättande och uppfattar spelen som att de står i ett konkurrensförhållande med 
litteraturen och inte som ett komplement. Lärarna uppfattar också att styrdokumenten varken 
uppmuntrar till eller hindrar användande av datorspel i svenskämnet. 
 
 
Nyckelord: datorspel, gymnasieskolan, matchning, svenska, text 
 



Förord 
Detta examensarbete markerar slutet på min universitetstid – en otroligt lärorik, utvecklande 
och arbetsintensiv period i mitt liv. Det finns många som jag är tack skyldig för att denna 
studie till slut är genomförd. Först och främst mina respondenter – självklart alla ni som svarat 
på min enkätundersökning men främst Adam, Berit och Cecilia som låtit mig ta en del av sin 
dyrbara tid och öppenhjärtigt delat med sig av sina tankar och erfarenheter. Tusen tack till er! 
Ett mycket stort tack också till min handledare Stefan Lundström, som med sin stora 
ämneskompetens och sitt utvecklande och uppmuntrande förhållningssätt har bidragit enormt 
till den slutgiltiga produkten. Jag vill också tacka mina chefer på Artilleriregementet och på 
Norrbottens regemente för deras tålamod och tillmötesgående, utan det hade det inte varit 
praktiskt möjligt för mig att genomföra den här studien. Alla ni vänner som ställt upp som 
bollplank i diskussioner och kommit med värdefulla synpunkter på min text – tack. Sist men 
inte minst vill jag tacka min älskade make Claes för allt från markservice och korrekturläsning 
till styrka när det har varit motigt. Och såklart också Samus och Theseus, för att de har sett till 
att jag har tagit paus i skrivandet allt som oftast. 
 
Boden mars 2012 
 

Lina Sundström 
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Inledning 
Under hela min långsträckta utbildning till lärare har debatten pågått om vad skolan ska lära ut, 
egentligen. Särskilt utsatt har svenskämnet varit, där diskussionen inte har begränsat sig till våra 
klassrum på universitetet utan även har bedrivits i dagspressen av alla möjliga olika typer av 
aktörer – politiker ända upp på ministernivå, lärarfacken, akademiker av olika magnitud, 
enskilda lärare, lärarstudenter, föräldrar, olika proffstyckare och många fler.  Från 2008 när det 
första embryot till den här uppsatsen kom till, och till nu, mars 2012, så har också nya 
kursplaner och läroplaner för gymnasiet utkommit. Detta lägger ännu ett perspektiv till 
debatten.  
 
I de nya kursplanerna har skönlitteraturens särställning som texttyp inom svenskämnet stärkts. 
Det som i de tidigare kursplanerna kallades ”det vidgade textbegreppet” har helt utgått som 
begrepp och istället ersatts av det, i min uppfattning, minst lika svårtolkade uttrycket 
”skönlitteratur och andra typer av texter”. Detta, sett i ljuset av läroplanens riktlinje att läraren 
ska utgå från elevers erfarenheter, tillsammans med det faktum att bokläsandet minskar bland 
ungdomar, sätter läraren i en svår situation.  
 
Själv har jag alltid läst skönlitteratur i överflöd, samtidigt som jag ägnat mig åt andra 
medieformer – film- och TV-tittande, serietidningar och datorspel. Samtliga av dessa 
medieformer har jag stött på i undervisningen när jag själv gick i gymnasiet, utom datorspelen. 
Datorspel är idag en mycket vanlig hobby bland unga människor, framförallt bland pojkar, 
men som av hävd har setts med viss skepticism av vuxensamhället. Diskussionen om 
datorspelens vara eller inte vara i svenskämnet har också förts i klassrummen under min 
utbildning till lärare i svenska, och datorspel har av många lärarstudenter mötts av stort 
motstånd. Jag har under dessa diskussioner alltid undrat vad yrkesverksamma lärare anser i 
frågan, vad deras åsikter är baserade på, hur mycket de vet om datorspel och så vidare. Denna 
studie är ett försök att få svar på dessa frågor. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att ge en bild av hur några lärare i svenska på gymnasiet ser på 
datorspel som texter inom ämnet svenska. 

De frågeställningar jag avser besvara är: 

• Vilka erfarenheter av och attityder till datorspel har gymnasielärare i svenska? 

• Vilka motiv har lärarna till att inkludera eller exkludera datorspel som text i 
svenskämnet, och hur är dessa motiv förankrade i styrdokumenten? 

Utifrån denna studies begränsade omfattning finns ingen ambition att ge en generell bild över 
detta. Urvalet är litet och kan inte sägas ge resultat som gäller för alla lärare (se avsnittet 
”Metod”), istället ska undersökningen visa kvalitativa samband mellan vissa lärares erfarenheter 
av datorspel och deras syn på spelens användande i undervisningen. 
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Bakgrund 
Datorspel i Sverige 
I denna studie kommer termen ”datorspel” att avse både spel som man spelar på en hemdator, 
t.ex. PC eller Apple-dator,  och spelkonsolspel, som spelas på en särskild dator gjord enbart för 
spel, till exempel Wii, X-box eller Playstation. Även spel som spelas i handhållna spelkonsoler 
som Nintendo DS eller mobiltelefoner inkluderas. 
 
Det första datorspelet anses vara ”Tennis for two” och skapades 1958 i USA. Magnavox 
Odyssey brukar räknas som den första spelkonsolen och släpptes i USA 1972. Datorspelande 
blev en publik företeelse i Sverige ungefär samtidigt som datorn, på sjuttiotalet. De första 
hemdatorerna marknadsfördes i mångt och mycket som spelmaskiner, även om de hade 
kapacitet för ordbehandling och programmering på samma sätt som moderna datorer har. 1986 
släppte Nintendo sin spelkonsol Nintendo Entertainment System (NES) i Sverige och satte fart 
på konsolmarknaden. År 2011 hade 92% av Sveriges befolkning tillgång till dator i hemmet 
(Statistiska Centralbyrån 2011 s.222), och enligt branschorganisationen Dataspelsbranschen 
omsatte datorspelsförsäljning i Sverige ca 203 miljoner Euro under 2010 (Dataspelsbranschen 
2011 s.6). 

Unga och datorspel 
Att datorspel är en både vanlig och populär hobby bland unga idag har väl knappast undgått 
någon, men exakt hur vanlig är den? Medierådet (2010) har frågat barn och ungdomar i 
åldrarna 9-16 år om de ”brukar spela datorspel”. 92% av pojkarna och 60% av flickorna svarar 
ja på den frågan. 47% av barnen (9-12 år) och 74% av ungdomarna (12-16 år) har en dator på 
sitt eget rum. 
 
När de unga fick uppge vad de oftast gjorde på sin fritid angav 20% av flickorna och 72% av 
pojkarna ”spelar dator/tv-spel” som en av sina vanligaste aktiviteter (5 alternativ fick väljas). 
Motsvarande siffror för alternativet ”läsa böcker eller tidningar” var 24% för flickor och 15% 
för pojkar. 48% av de tillfrågade anger att de spelar dator- eller tv-spel minst 1-2 timmar en 
typisk dag. 24% av pojkarna (mot enbart 4% av flickorna) klassas också som högkonsumenter 
av datorspel, innebärandes att de uppger att de en typisk dag ägnar mer än tre timmar åt 
datorspel.  
 
Trots att den grupp av elever relevanta för den här studien, gymnasieleverna, är något äldre än 
de som Medierådet har undersökt ovan så ser jag fortfarande den här statistiken som relevant 
då den avspeglar de erfarenheter av medier som eleverna har när de kommer till gymnasiet. 
 

Att läsa ett datorspel 
Bland det centrala innehållet i gymnasiets svenskämne finns bland annat att studera motiv, 
berättarteknik och stil i olika typer av fiktivt berättande. Även datorspel är ett medium som 
kan förmedla berättelser. Jesper Juul diskuterar i half-real – Video Games between Real Rules 
and Fictional Worlds (2005, kap 4) förhållandet mellan datorspel och narrativ. Han identifierar 
inledningsvis att frågeställningen blir svår att hantera beroende på att det finns många och vitt 
skilda definitioner av begreppet narrativ, bland annat ”narrative as a presentation of a number 
of events”, ”narrative as any setting or fictional world” och ”narrative as the way we make 
sense of the world” (Juul 2005, s.156f). Oavsett vilken av de sex definitioner han presenterar 
av begreppet stämmer det in på vissa datorspel men inte på andra. Den stora skillnaden mellan 
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berättandet i datorspel och i andra mer traditionella medier är att i datorspelet är berättelsen 
inte helt linjär och strukturerad, men fortfarande inte lika kaotisk som verkligheten är. Juul 
placerar alla datorspel någonstans på en skala mellan progression och emergence, där 
progressiva spel är konstruerade så att varje utmaning i spelet följer på den tidigare i ett 
förutbestämt mönster, medan i emergenta spel är utmaningen mer indirekt och spelets flöde 
mindre linjärt. De flesta spel befinner sig någonstans på skalan mellan dessa två ytterligheter, till 
exempel genom en struktur som bygger på ett antal uppdrag som följer på varandra i en 
bestämd ordning, men där varje uppdrag kan lösas på en mängd olika sätt. 

 

Juul visar också att berättelser som berättas via spel måste ha något som tilltalar oss som andra 
former av berättelser inte har. Han pekar på undersökningar som visar att berättelser som 
saknar mänskliga eller antropomorfa roller upplevs som ointressanta. Dock finns det gott om 
populära abstrakta datorspel (exempelvis Tetris) som helt saknar sådana roller. Juul hävdar att 
det som spelen har som andra former av berättande inte har helt enkelt är utmaningar som 
spelaren måste klara sig igenom, för att uppnå ett önskat mål. Identifikationen mellan spelets 
protagonist och spelaren är starkare i datorspelet än vad indentifikationen är mellan en boks 
protagonist och läsaren: 

Yet, players undoubtedly also want to be able to identify with the fictional 
protagonist and the goal of the game in the fictional world, and hence the 
fictional world is very important to the player’s motivation. (Juul 2005, s.161) 

Kravet att ha ett önskvärt mål att sträva mot begränsar också möjligheterna för 
spelkonstruktören något: tragedier blir dåliga datorspel eftersom berättelsens slut oftast inte 
innehåller något som är värt att sträva mot. 

 

Narrativ i datorspel skiljer sig alltså mot narrativ i andra media och kräver och ger sålunda 
andra kompetenser. I en artikel från 2010 diskuterar Stefan Lundström och Christina Olin-
Scheller begreppet prosument som benämning för en deltagare som både producent och 
konsument inom en textvärld. Detta blir ett centralt begrepp när man diskuterar narrativ inom 
datorspel, eftersom att spelaren samtidigt blir både konsument och producent av just sin egen 
upplaga av spelets narrativ. De argumenterar också för en breddning av begreppet litterär 
kompetens och vill istället använda begreppet narrativ kompetens som sträcker sig över fler 
textkompetenser än bara de litterära. Detta delvis som ett steg i att förstå, analysera och 
bekräfta de multimodala textuniversum som många ungdomar i dag rör sig i, men delvis också 
till att bekräfta de kompetenser som dessa textuniversum (varav datorspel kan vara en del) ger 
och kräver. Begreppet narrativ kompetens ska göra det möjligt att ”behandla olika typer av 
berättelser utan att tidigare kategoriseringar begränsar perspektiven” (Lundström & Olin-
Scheller 2010). I artikeln innefattar man bland annat ”att förstå berättelsers uppbyggnad och att 
urskilja en intrig, för att sedan skapa kreativa imitationer”, ”reflektion kring de egna 
reaktionerna som prosument” och ”utveckling av kommunikativa kompetenser inom ett brett 
spektrum av läs- och skrivpraktiker i olika medier och genrer” (ibid). 

 

De multimodala textuniversumens (och däribland datorspelarens) goda förutsättningar för 
prosumentens identifikation med den protagonist som han eller hon gestaltar i spelet tar både 
Juul och Lundström/Olin-Scheller upp som ett särskiljande drag. De senare pekar på att 
samtidsforskning i många fall visar att identitetsskapande är mer problematiskt i det moderna 
samhället än det varit tidigare. Prosumentrollen ger spelaren stöd i sitt identitetsskapande 
genom att låta honom eller henne agera i situationer och sammanhang som inte är tillgängliga i 
verkligheten, och på ett mer aktivt sätt än vad litteraturen kan erbjuda. ”Games are mostly 
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about having power and overcoming challenges”, skriver Juul, och rollen som en aktiv person 
med handlingskraft som löser problem tilltalar framför allt pojkar (se till exempel Molloy 
nedan). 

Datorspel som text i ämnet svenska 
Skolans medierepertoar och elevens medierepertoar 
De texttyper eller medietyper som en person behärskar och kan nyttja kan benämnas som 
personens textrepertoar eller medierepertoar. Vikten av att låta skolans medierepertoar ta 
avstamp i och sträva efter att utvidga den medierepertoar som eleverna möter till vardags stöds 
inte bara i styrdokumenten, utan också till exempel i Christina Olin-Schellers 
doktorsavhandling Mellan Dante och Big Brother. En studie över gymnasieelevers textvärldar. 
Detta belyses inte minst i följande citat ur avhandlingens abstract: 

The pedagogical implications of the study concern the importance of identifying 
the students’ literary repertoires and matching those with the literary instruction. 
Literary pedagogy should aim to expand these repertoires, and to help students 
acquire new reader roles. (Olin-Scheller 2006 s.5) 

Olin-Scheller tar avstamp i amerikanskan Kathleen McCormicks avhandling om matchning av 
litterära repertoarer, som argumenterar att en text och en läsare alltid möts i ett socialt och 
ideologiskt sammanhang, och en matchning mellan textens litterära och icke-litterära repertoar 
och läsarens dito sker. Denna matchning kan generera ett samspel, ett spänningsförhållande 
eller en kollision mellan läsaren och texten. Olin-Scheller uttrycker det viktiga i att läraren är 
bekant med elevens repertoar och för att på så vis kunna välja texter så att denna matchning 
blir gynnsam på följande sätt: 

För att meningsfulla lärprocesser i det litterära klassrummet ska bli möjliga, är det 
nödvändigt att lärare har kännedom om de litterära repertoarer eleverna förfogar 
över. Hit hör bland annat faktorer som olika texters berättarstrukturer, form, 
språk och stil. (ibid s.143) 

I relation till detta påpekar också Olin-Scheller att ingen av de lärare hon studerat (och inte 
heller hon själv) har kunskap eller intresse i de datorspel som är många av hennes studerade 
pojkars dominerande fritidsintresse, och spekulerar i om denna okunskap gör att lärarna inte 
uppmärksammar spelens utrymme i elevernas litterära repertoarer (ibid s. 170). Lärarnas 
uppfattning av brist på relevans och värde hos vissa texttyper gör också att mycket av elevernas 
kompetens blir osedd och outnyttjad, vilket skapar både ilska och frustration hos dessa (ibid s. 
235). Här diskrimineras också pojkarna i studien tydligare än flickorna, eftersom att deras 
litterära repertoarer ofta är smalare och djupare än flickornas (ibid s.228). 
 
Mellan Dante och Big Brother påvisar ytterligare en brist i matchning mellan elevers läsning i 
skolan och på fritiden, nämligen de läsarter och roller som eleverna förväntas ta. I sin 
fritidsläsning förväntar sig eleverna att bli känslomässigt engagerade i de texter de tillägnar sig. 
Majoriteten av eleverna antar en hållning där de antingen identifierar sig med textens 
protagonist (”läsaren som hjälte/hjältinna”) eller nyttjar texten som en grund för att reflektera 
över den komplexa och svårtolkade världen omkring sig (”läsaren som tänkare”). Olin-
Scheller påpekar att läraren inte är medveten om den läsarroll som eleverna antagit, och 
därmed varken kan möta dem där eller ge dem lämpliga redskap och utmaningar för att 
utveckla nya läsarroller (ibid kap 6). Hon beskriver det önskade läget kortfattat som: 
”förutsättningen för lärande är att lärarens och elevens repertoar befinner sig i ett spänningsfält. 
Det obekanta måste också vara inom elevens närmaste utvecklingszon” (ibid s. 229). I 
avhandligens slutord påpekar Olin-Scheller att den traditionella kompetensen att läsa och 
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skriva typografisk text är en extremt viktig kompetens för skolan att lära ut, men att det vore 
olyckligt att dra en skarp gräns mellan typografisk text och andra texttyper: 

…om undervisningen skall vara meningsfull för eleverna, måste den anknyta till 
deras litterära repertoarer. Detta innefattar kompetenser som inte begränsas till 
det skrivna ordet. Lika viktigt är att utveckla elevernas förmåga att tolka, aktivt 
ta del av och kritiskt förhålla sig till berättelser bestående av såväl typografisk 
text, som ljud och bilder. (ibid s.236) 

Datorspel, svenska och genus 
Forskaren och svenskläraren Gunilla Molloy  beskriver i sin litteratur- och skrivpedagogiska 
undersökning Reflekterande läsning och skrivning (Molloy 2003) hur svenska av många elever 
uppfattas som ett kvinnligt ämne. Hon berättar hur de flesta elever i årskurs sju bara har 
erfarenheter av kvinnliga lärare i ämnet, och i de loggböcker där Molloy har kommunicerat 
med manliga elever har många tagit avstånd från ämnet svenska och från litteraturläsning i 
allmänhet. Att se textkompetens som något som beror av bland annat genus är inte ovanligt, 
och även om denna studie inte aspirerar på att ha ett särskilt genusperspektiv så är det svårt att 
helt ignorera, i mötet mellan det ”kvinnliga” svenskämnet och de ”manliga” datorspelen. 
Molloy tittar närmare på pojkars relation till ämnet svenska i När pojkar läser och skriver 
(2007). Eller egentligen på, med hennes egna ord: ”pojkars läsvanor i relation till skolans 
läskultur för att om möjligt skapa en större förståelse för vad som idag ensidigt ses som ett 
pojkproblem i skolan. Kanske är det ett relationellt problem mellan en del pojkar och skolans 
svenskundervisning?” (Molloy 2007 s.9f) 
 
Maj Asplund-Carlsson identifierar skillnaden mellan det manliga datorspelandet och det 
kvinnliga romanläsandet i strukturen, där romanen följer en linjär struktur medan datorspelets 
karaktär av ergodiskt berättande lockar fram en mer utforskande läsart. Hon avslutar avsnittet 
med att fråga oss: 

Den strukturella textkompetens som vi vill att barn och ungdomar skall ha är det 
den linjära eller är vi öppna för andra möjligheter? Är det inte så att vi, kvinnliga 
lärare i modersmålet och kvinnliga bibliotekarier, värderar en romanläsare högre 
än en spelare? Är det inte så att det är den kvinnliga läsarten som vi vill pressa på 
pojkarna? (Asplund-Carlsson 2001) 

Även Molloy (2007 s.30f) diskuterar det faktum att en faktor som lockar pojkarna till 
datorspelandet snarare än romanläsandet är att man både i den praktiska verkligheten och i 
datorspelet får agera som en reflekterande problemlösare, medan man i den klassiska 
klassrumssituationen och litteraturläsningen är mer av en passiv mottagare. Kompetensen att 
”läsa att datorspel” kan ses som ytterligare en typ av textkompetens eller ”literacy”. Det blir då 
en värderingsfråga som den som undervisar måste ta ställning till: är detta en textkompetens 
värd att inkludera i undervisningen i svenska? ”Skolans olika literacies skiljer sig ofta från 
många ungdomars, men tar varken tillvara ungdomars olika kompetenser och erfarenheter eller 
gör seriösa försök att överbrygga de klyftor som finns” hävdar Gunilla Molloy (ibid s. 14), och 
går vidare med ett resonemang om att de pojkar som uppvisar kraftigt motstånd mot att ta till 
sig undervisningen i ämnet svenska i många fall upplever att den textkompetens som de redan 
har kommer tillkorta när det ställs inför svenskämnets traditionellt snäva definition, medan den 
står sig bättre inför den textuella mångfalden i samhället.1  

                                             
1 Se även Asplund, S.-B. (2010) 
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Styrdokumenten 
Det som först och främst reglerar innehållet i svenskundervisningen på gymnasiet är ämnes- 
och kursplaner.  I ämnesplanen för svenska i gymnasiet, under rubriken ”Ämnets syfte” kan 
man läsa följande: 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga 
att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både 
skönlitteratur och andra typer av texter […] Undervisningen ska också leda till 
att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av 
texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra 
människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar […] I 
undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer 
av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och 
den egna utbildningen. (Skolverket 2011b, s.160) 

Ur formuleringen ovan är det tydligt att skönlitteratur har en särställning, men man är även 
tydlig med att film ska ingå i undervisningen, liksom andra typer av texter  och andra medier. 
Vad ska detta då innefatta? I kursplanen får vi ingen vidare hjälp – i kursplanen för Svenska 1 
finns formuleringen ”fiktivt berättande, till exempel skönlitteratur och teater samt i film och 
andra medier” (ibid, s. 162) men inget som är tydligare än så. Det hittar vi inte heller i någon 
av kursplanerna inom svenskämnet på gymnasiet. Tittar man på ämnesplanen för svenska i 
grundskolan finner man att texter även kan vara ”texter som kombinerar ord och bild, till 
exempel film, interaktiva spel och webbtexter”(Skolverket: 2011a, s.224). Det är framgår här 
att Skolverket är beredda att göra en synnerligen bred tolkning av begreppet ”text” som 
innefattar, men inte begränsar sig till, film, spel och webbtexter. Det är också tydligt att man 
inte är beredd att specifiera detta vidare utan lämnar det som en tolkningsfråga till den som 
bedriver undervisningen. 

 
Ovanstående utdrag ur kursplanerna är de mest detaljerade och explicita styrningar man får ur 
styrdokumenten, men man får inte heller glömma att läroplanen ger de stora, grundläggande 
värderingar och riktlinjer som skolan måste arbeta efter, och de måste också tas hänsyn till. I 
2011 års läroplan för gymnasieskolan kan vi bland annat läsa: 

Det är skolans ansvar att varje elev […] kan använda sina kunskaper som redskap 
för att […] reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära, […] har 
förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för 
att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor 
(Skolverket 2011b, s.9f) 

Läroplanen har också riktlinjer för hur läraren ska verka: 

Läraren ska […] utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande, […] i undervisningen utnyttja de kunskaper och 
erfarenheter av arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under 
utbildningens gång, […] organisera och genomföra arbetet så att eleven […] 
upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt (ibid s.10f) 

Min tolkning är att kursplanens skrivningar inte begränsar möjligheten att använda datorspel i 
undervisningen i svenska. Även om man inte i gymnasiets kursplan skriver explicit att 
interaktiva spel ska ingå finns det definitivt utrymme för dessa inom begreppen ”andra typer av 
texter” och ”andra medier”. Om man sedan begrundar det faktum att datorspel är en texttyp 
som nästan hälften av våra ungdomar ägnar sig åt dagligen, och kopplar detta till läroplanernas 
skrivning om att elevernas egna erfarenheter utanför skolan ska nyttjas i undervisningen och att 
de ska få en förmåga att kritiskt granska och bedöma de texter de möter, blir det för mig svårt 
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att försvara en hållning där man väljer att inte inkludera datorspel som en texttyp som 
analyseras och granskas inom svenskämnets ram. 

Metod 
Metoder för forskning delas ofta upp i två huvudsakliga kategorier: kvalitativa och kvantitativa. 
De kvantitativa metoderna bygger på statistisk analys av ett omfattande underlag som kan 
uttryckas i siffror, och ger svar i form av numeriska observationer. De kvalitativa metoderna 
bygger på djupare studier och analys av “mjukdata”, och ger mer verbala svar (Svenning 
2003). 
 
Eftersom jag inte har hittat någon tidigare undersökning om lärares datorspelskunskaper och 
datorspelsvanor att ta avstamp ifrån avser jag att inledningsvis, för att ge ett underlag till svar på 
samtliga av mina forskningsfrågor genomföra en enkätundersökning om svensklärares 
datorspelsvanor inom och utom klassrummet. Detta kommer att utgöra en kvantitativ del av 
studien, och lämpar sig enligt Svenning (2003) väl för att svara på frågor som ”Hur ofta spelar 
målgruppen datorspel? Vilken sorts spel spelar de?” och så vidare. Omfattningen av denna 
kvantitativa del kommer dock att vara så begränsad att man inte kommer att kunna dra några 
definitiva slutsatser av den. Möjligtvis kan man använda den för att påvisa vissa tendenser. 
Resultaten från enkätundersökningen kommer dock att utgöra ett underlag både för urval och 
innehåll i nästa steg. 
 
För att sedan på ett mer kvalitativt sätt besvara frågan om varför lärare väljer att använda eller 
inte använda datorspel i klassrummet avser jag intervjua ett antal lärare, med ett urval baserat 
på enkätsvaren. Läraren är den som är ansvarig för vilket stoff som behandlas i klassrummet, 
och bör ha tagit väl underbyggda och reflekterade beslut i frågan. 

Urval 
Urvalsramen (Trost 2001, kap 3) för den empiriska studien är lärare som behörigt undervisar i 
svenska på gymnasiets nationella program. På grund av de begränsningar som studiens 
omfattning innebär kommer urvalsramen att avgränsas till lärare i Luleå och Bodens kommun.  
 
Urvalet för enkätundersökningen är samtliga lärare som vid tillfället för studien behörigt 
undervisar i svenska i de nämnda kommunerna. Urvalet för intervjuerna är ett strategiskt urval 
(ibid) baserat på lärarnas svar på enkätundersökningen, där strävan är att intervjua lärare med 
åsikter och erfarenheter om datorspel som är så skilda som möjligt. 

Etiska överväganden 
Vid genomförandet av denna studie har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som 
presenteras av Vetenskapsrådet (u.å.). Deltagarna i studien har ödmjukt blivit tillfrågade om de 
kan tänka sig att svara på en enkät eller delta en intervju, och de har samtyckt till detta. 
Informationen i denna studie har presenterats på ett sådant vis att deltagarna inte skall kunna 
identifieras av utomstående. Inga insamlade uppgifter har nyttjats i något annat syfte än för just 
denna studie. 

Genomförande enkätundersökning 
Kontaktuppgifter till respondenterna i enkätundersökningen har erhållits genom kontakt med 
rektorerna på respektive skolor. Rektorerna på 3 av 9 skolor har valt att inte svara mig trots 
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upprepade förfrågningar. De kontaktuppgifter som rektorerna helst har delgivit har varit e-
postadresser, därav har själva enkäten gått ut till respondenterna i digital form via e-post. 
Samtliga respondenter har fått ca 2 veckor på sig att svara på enkäten och en påminnelse i 
närheten av slutdatumet. Av 33 utsända enkäter har 10 besvarats, alltså 30%. 

Urval för intervjuundersökning 
Utifrån de besvarade enkäterna har tre respondenter strategiskt valts ut för djupare intervjuer 
inom ramen för denna studie (samtliga namn är fingerade). Adam är utvald för att han är den 
enda av respondenterna som faktiskt har använt datorspel som studiematerial inom ämnet 
svenska. Berit är utvald för att hon är den som visar den lägsta kunskapsnivån och det minsta 
intresset för datorspel av alla de som har besvarat enkäten. Cecilia är utvald för att hon har visat 
reflektion över datorspel i förhållande till annat stoff i ämnet svenska. Hon har kunskaper och 
erfarenheter om datorspel som kan anses vara genomsnittliga bland de studerade. I de enkätsvar 
jag har använt som urvalsgrund såg jag att de övriga, förutom nämnda tre, som svarat på 
enkäten har åsikter och erfarenheter om datorspel som är likartade med Cecilias. Därav valde 
jag att begränsa mig till att göra tre intervjuer, då jag bedömde att jag inte skulle få ett 
väsentligt bredare underlag av att intervjua fler av enkätrespondenterna. 

Genomförande av intervjuundersökning 
De kvalitativa intervjuerna har genomförts enligt de riktlinjer som Jan Trost ställer upp i 
Kvalitativa intervjuer (2005),  med författaren som intervjuare, enskilt med var och en av de 
tre intervjuade på deras respektive arbetsplatser. Intervjuguiden (se bilaga 2) har nyttjats som 
bas, men intervjuerna har genomförts med låg grad av standardisering på så vis att de 
intervjuade inte alla har besvarat samtliga frågor i samma ordning etc. Varje intervju har tagit 
mellan 30 och 60 minuter att genomföra och har spelats in i syfte att inspelningen ska utgöra 
stöd för intervjuarens minne.  
 
Intervjuerna har utifrån inspelningarna sammanfattats till skriven text av intervjuaren, 
strukturerad utifrån intervjuguiden. Två underrubriker för resultatavsnittet har införts, 
”Svensklärare och datorspel” och ”Datorspel inom svenskämnet”. De utskrivna och 
bearbetade intervjuerna har sedan genomlästs och kodats med markeringar för vilka delar av 
respektive intervju som relaterat till vilken av dessa rubriker, varefter dessa delar har 
sammanställts, analyserats och tolkats under dessa rubriker, på sådant sätt som beskrivs av 
Svenning (2003, kap 5). Även under analysen har jag frekvent återgått till inspelningarna för 
att bekräfta tolkningar och hämta citat. Samtliga i denna studie förekommande namn på 
intervjupersoner är fingerade. 
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Resultat 
Enkätundersökningen 
Syftet med enkätundersökningen har i huvudsak varit att nyttja den som urvalsgrund för de 
kvalitativa intervjuerna, men några saker har framkommit som är värda att belysa. Här måste 
dock påpekas att det bara är 10 personer som har svarat på enkäten, vilket innebär att man inte 
kan dra några säkra kvantitativa slutsatser ur materialet. 7 av 10 lärare uppger att de själva spelar 
datorspel mer sällan än en gång i månaden eller aldrig, samtidigt som 9 av 10 helt eller delvis 
instämmer i påståendet ”datorspel är en stor del av många ungas vardag”. 7 av 10 instämmer 
också helt eller delvis i påståendet ”Majoriteten av mina elever lägger för mycket tid på 
datorspel”. Ingen har här svarat ”instämmer inte” eller ”instämmer inte alls” utan övriga 3 har 
svarat ”Vet ej”. 
 
I enkäten fanns tre påståenden om hur datorspel påverkar de som spelar, två negativa och ett 
positivt. I de negativa påståendena, ”man blir osocial av att spela datorspel” och ”man blir 
aggressiv av att spela datorspel” var det enbart 2 respondenter som instämde delvis i det 
förstnämnda, i övrigt har samtliga svarat ”instämmer inte”, instämmer inte alls” eller ”vet ej”. I 
det positiva påståendet, ”man får bättre rumsuppfattning av att spela datorspel” har 1 svarat 
”instämmer delvis”, 1 har svarat ”instämmer inte” och övriga 8 har svarat ”vet ej”.  
 
Samtliga 10 respondenter instämmer helt eller delvis i att barn och ungdomar behöver lära sig 
att förhålla sig kritiskt till datorspel på samma sätt som till litteratur och film, men bara 1 av de 
10 har själv använt datorspel i undervisningen i svenska (ytterligare 1 har använt datorspel i 
undervisningen i engelska). På frågan varför/varför inte man har använt datorspel i 
undervisningen svarar 6 av 10 lärare att anledningen är att de själva har för dålig kunskap i 
ämnet. 2 påpekar också att de aldrig kommit på tanken att göra det.  

Intervjuerna 
Tre personer har intervjuats för denna studie: Adam, Berit och Cecilia. Adam har varit lärare i 
drygt tio år och undervisar i svenska och medieämnen på både yrkesförberedande och 
studieförberedande program. Han har spelat en hel del datorspel, särskilt när han var yngre, 
men spelar fortfarande ibland. Adam har använt datorspel i sin undervisning vid ett tillfälle och 
tyckte att det föll väl ut och överväger att göra det igen. Berit har varit lärare i drygt 30 år och 
undervisar i svenska och språk, just nu på studieförberedande program men har nyligen 
undervisat även på yrkesförberedande program. Hon har aldrig spelat datorspel överhuvudtaget 
(jo, en enda gång för ungefär 10 år sedan), och har aldrig kommit på idén att använda 
datorspel i sin undervisning. Cecilia har också varit lärare i ett tiotal år och undervisar just nu 
uteslutande på studieförberedande program. Hon spelade lite datorspel under en tid i livet men 
inte nu längre, och hon har aldrig heller använt datorspel i sin undervisning. Alla tre 
konsumerar många olika typer av medier, både i tjänsten och på fritiden och anser att litteratur 
har en särställning inom svenskämnet. Alla tre tycker också att det viktigaste som eleverna lär 
sig inom svenskämnet är att kunna uttrycka sig och bli förstådda, både i tal och i skrift, och i 
det ingår också att behärska olika språksituationer och kunna anpassa sitt språk därefter. 

Svensklärare och datorspel 
Generellt sett, utifrån det begränsade statistiska underlag som min enkätundersökning är, kan 
man säga att lärare har väldigt små egna erfarenheter av datorspel. 7 av 10 säger att de aldrig 
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eller nästan aldrig spelar datorspel, 2 säger att de spelar ”någon gång i veckan” och endast 1 
uppger sig spela varje dag. Detta är anmärkningsvärt inte minst i relation till deras elevers 
spelande (se avsnittet ”Unga och datorspel”) där 20% av flickorna och hela 92% av pojkarna 
uppger datorspel som en av sina vanligaste fritidssysselsättningar. 48% av de unga uppgav att de 
spelar varje dag. Berit påpekar att hon kanske skulle spela mer datorspel om hon hade bättre 
tillgång till en dator med stabil Internetuppkoppling, och då kanske hon också skulle hitta 
något datorspel hon gillade. Hon tror att det är bra för lärare att veta lite om datorspel, inte 
minst för att kunna använda kunskapen som en väg till förtroende hos elever som har spelen 
som fritidsintresse. Cecilia för ett liknande resonemang. 
 
Alla tre intervjupersoner är överens i sin uppfattning om att datorspel spelas av många olika 
typer av människor, men främst ungdomar. Adam förklarar det som en generationsfråga: 

Alla spelar, man kan inte bara säga... De som inte spelar, det är våran 
föräldrageneration. Dom som är 60-plussare, dom spelar inte. Annars så spelar 
väl.. jag känner 50-åringar som spelar, och 40-åringar, och 30-åringar och 20-
åringar från alla samhällsklasser och massa olika intressen.  

Cecilia har en annan förklaring på att det är vanligare bland ungdomar än bland vuxna att 
spela: hon tror att man som vuxen inte har tid för spel på samma sätt som när man är ung. De 
som tar upp kön i frågan, Berit och Cecilia, tror att det är mer vanligt bland pojkar/män att 
spela datorspel, vilket också stöds av Medierådets undersökning (se avsnittet ”Unga och 
datorspel”), i alla fall vad gäller ungdomar. 
 
Många av de som svarat på min enkät, 7 av 10, instämmer också helt eller delvis i påståendet 
”Majoriteten av mina elever lägger för mycket tid på att spela datorspel”. De övriga 3 har 
svarat ”Vet ej”, alltså är det ingen som har svarat ”instämmer inte” eller ”instämmer inte alls” 
på påståendet. Adam berättar om sina elever och deras spelvanor: 

Alla som går här, mangrant, i alla [klasser på ett visst program], spelar, 
jättemycket.Dom har en sak gemensamt, det är att dom spelar. Och sen är det 
rätt många av våra [elever på annat program] som gör det också, för den delen. 
Men det som är verkligen.. och dom, dom pratar spel, dom äter spel, dom andas 
spel, dom lever spel, på nåt sätt. 

På de korta minuter jag följer Adam genom korridorerna på skolan på väg till en lämplig plats 
att genomföra intervjuerna hinner jag också se exempel på detta vid två tillfällen, och Adam 
påpekar för elever vi passerar att de måste ”plugga” varpå de svarar att de visst gör det, trots att 
det även för mig är uppenbart att de sitter och spelar spel. Adam berättar också om hur det 
frekventa spelandet blir ett problem för många av hans elever. Som exempel tar har ett tillfälle 
när ett nytt spel just släppts och många elever är frånvarande i flera dagar. På min fråga om hur 
han som lärare ser på det svara han: 

A: Det är ju ett jättestort problem, jag tycker inte att det är okej. Det är en 
verklighet vi har lärt oss att leva med, sen första WoW2 egentligen. Så har det 
blivit så va, dom här stora spelsläppen som eleverna ser fram jättemycket mot, 
då, då blir det så. Dom står ju och köar mitt i natten vid GameStop då för att få 
första köp och förhandsbokar och är liksom skitheta på att få det då, och det är 
klart att dom spelar sen. Det fattar man ju, det är ju deras stora, stora intresse, 
hobby och liksom ”hangup” i livet. Men det är ju ett jättestort problem och för 
rätt många av våra elever så är ju spelandet faktiskt ett problem för deras, alltså 
som sätter hämsko för deras skolgång, så är det ju också. 

I: Vad är det med spelandet som begränsar dem i skolan? 

                                             
2 World of Warcraft från Blizzard Entertainment. Populärt onlinespel med miljontals spelare världen över. 
Släpptes 2004. 
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A: Ja, tiden. Och att dom kan sitta.. jag vet ju själv hur det är, jag har suttit och 
spelat en massa olika sorts spel och jag vet ju hur tiden bara försvinner. Den kan 
ju bara *svisch*, oj! Det har gått fem timmar! Damn, klockan är halv tre på 
natten, jag ska upp sju imorgon, hur ska det här gå? Så kommer man till jobbet 
eller skolan eller vad det är, universitetet, och är dyngtrött. […] Alltså, det är ju 
det som är det stora. Nattsömn, och tid. Jag menar, dom sitter ju till och med 
och tjuvspelar på lektionerna.  

Detta är, enligt Adam, självklart en stor anledning till att många av lärarna på skolan har en 
negativ attityd till datorspel, eller i alla fall till elevernas spelande. 
 
Jag frågar Berit om undervisning som förmedlar ett kritiskt förhållningssätt till datorspel får 
plats inom svenskämnet. Indirekt i hennes svar reflekteras två vanliga uppfattningar om 
datorspel, nämligen att de är våldsamma och har stereotypa könsroller: 

B: Ja, alltså, det kan det väl få. För man jobbar ju med – man försöker jobba 
med ett kritiskt förhållningssätt och då skulle man ju kunna nyttja datorspel i 
det, så att säga. 

I: På vilket sätt? 

B: Det är lite svårt för mig att säga då eftersom att jag inte riktigt vet hur 
datorspel funkar, men alltså jag kan ju tänka mig att man kan titta lite på, som 
kanske på könsroller i datorspel, jag vet ju att det finns många datorspel som är 
mycket våld, att man liksom har ett kritiskt förhållningssätt till det. Att man tittar 
på datorspel, eller spelar datorspel i klassrummet, och så diskuterar man, är det 
här bra eller dåligt? Säg att det är något som går ut på att döda en massa fiender? 
Är det här bra? Är det farligt? Blir man våldsam av det här? Det kan man 
naturligtvis ta en diskussion om… 

Trots den i skrivande stund pågående debatten om hur datorspelsvåld påverkar de som spelar 
är det ingen av de 10 lärare som har besvarat min enkät som ens delvis håller med om 
påståendet ”Man blir aggressiv av att spela datorspel”, och det verkar inte heller, trots detta, 
vara Berits uppfattning.  
 
Inför samtliga intervjuer har jag frågat om intervjupersonerna har haft några frågor inför 
intervjun, och i samtliga fall har jag då fått frågor om ämnet som sådant: hur jag fått idén till 
ämnet, mina egna synpunkter och åsikter om datorspel i skolan och så vidare. Flera av 
respondenterna för enkäten har ställt liknande frågor i mejl och kommentarsfält. Det får mig 
att dra slutsatsen att det finns en stor nyfikenhet i lärarkåren om just datorspel: hur funkar det 
egentligen, är det bra eller dåligt, borde jag använda det i min undervisning? Missar jag något 
viktigt när jag inte vet något om datorspel? Jag tolkar det också som att lärarna inte har någon 
naturlig auktoritet eller på annat sätt källa till kunskap att vända sig till i frågan, i och med att 
man hoppas på att få bra svar ur en enkel lärarstudent. 

Datorspel inom svenskämnet 
Adam för en diskussion om i vilket syfte man skulle använda datorspel inom svenskämnet. Han 
jämför att analysera ett datorspel med att analysera film utifrån ett pågående arbete som han gör 
med sina elever inom ett annat ämne: 

Om man kan göra filmanalys kan man göra spelanalys också, vi analyserade 
storyboarden helt enkelt. Vilken storyline finns det, hur är spelet uppbyggt, vad 
har man.. hur är det uppbyggt visuellt, också. Alltså inte bara storyn utan hur är 
det visuella. Hur är ljudet lagt, hur är, jamen, man kan ju titta på strukturen 
också, om man hinner dit, hur är spelstrukturen uppbyggd, helt enkelt hur vilka 
val påverkar… […] Vi har gjort en liten lätt, alltså ungefär som i filmanalys, gått 
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in på anslag och story och lite visuellt, nästa steg vi ska göra nästa gång så ska vi 
gå in lite djupare på struktur och lite sånna saker… 

Han påpekar dock att detta lika gärna skulle kunna göras inom ramen för svenskämnet och har 
funderat på att göra en liknande uppgift i svenska med en av sina klasser. ”Då kanske det mest 
lämpade är en storyline-analys, ungefär som när man gör en filmanalys fast man gör det på 
spelet istället”, säger han. Syftet med detta, enligt Adam, skulle vara delat: 

Dels för att, i motsats till vad kanske många i vuxenvärlden tror, att spel har ett 
manus, nästan alla. De flesta bra spelen i alla fall har ett manus, en historia på 
något sätt att följa. Och dels för att få [eleverna] att öppna ögonen och titta på 
spel på ett annat sätt också, att man kan se det som ett storybaserat medium, 
precis som alla andra medier är. Det skulle väl vara ett syfte. Ett annat syfte är ju 
faktiskt att flytta… jag menar, att göra analyser av sånna saker ingår ju i 
svenskämnet som ett jättenaturligt inslag, särskilt i Svenska B, till exempel, och 
då kan man lika gärna flytta analysen till det ställe där eleverna befinner sig på, 
istället för att flytta eleverna till ett ställe där de inte befinner sig på och så säga 
”gör en analys på det här”, som ett komplement, eller som ett sätt att få igång en 
analystanke till exempel. Första analysen kan man göra på en sån, och sen kan 
man analysera en bok sen, så att man har fått in tankesättet kanske. 

Adam tar här även upp möjligheten att fördjupa kompetensen hos de elever som redan spelar 
mycket genom att ge dem ett annat perspektiv på spelen, att få dem att reflektera över att 
datorspel precis som film har bakomliggande manus, vad som gör ett bra spel bra och så vidare. 
Detta korresponderar väl mot kursplanens strävan att eleverna ska utveckla sin förmåga att 
reflektera över och kritiskt granska olika typer av texter. Adam fortsätter:   

Var är dom, vad gör dom, vad tycker dom om? I deras värld, dom kollar knappt 
på film, läser aldrig böcker, vad ska man göra analys på då som kan funka för 
dom? Ska man analysera nånting så får inte själva… Jo, men det blir ju som ett 
hinder. Det finns ju en tröskel att ta sig över ifall nästan ingen av de här faktiskt 
läser skönlitterära texter, så att bara läsa texten i sig är ju en uppgift, och att sen 
analysera den, då måste man ta sig förbi det här till att börja med, och sen 
analysera. Och sen kanske man ska göra nånting annat med texten, låt oss säga 
att vi läser en roman, en bok och så pratar vi om den men kanske vi inte gör en 
analys utan vi gör någonting annat, och så lyfter man analysen så att man slipper 
den här tröskeleffekten. De kan spelen, de förstår spelstruktur, det är ingenting 
som är konstigt för dom, och där kan man göra analys på istället, så hoppar man 
över den första svårigheten som finns i alla analyser.  

Adam tror alltså att det kan vara lättare att lära ut till exempel berättelseanalys till eleverna om 
de i alla fall inledningsvis får tillämpa analysen på ett medium som de redan är bekanta med, 
som datorspel, än att de ska lära sig en ny metod och dessutom direkt tillämpa den på ett stoff 
som känns obekant för dem. ”Det obekanta måste vara inom elevens närmaste 
utvecklingszon” skriver Olin-Scheller (2006 s. 229) och min tolkning är att det är detta som 
Adam argumenterar för här. Att nyttja ett bekant stoff för att lära sig en obekant metod ger 
större förutsättningar för att generera det spänningsförhållande mellan texten och läsaren som 
Olin-Scheller understryker som avgörande för att undervisningen ska upplevas som 
meningsfull. 
 
Adam ser också datorspelen som en möjlighet att väcka intresse för svenskämnet hos de elever 
som har ett stort datorspelsintresse, men inte är så intresserade av litteraturläsning och film. 
Även Cecilia spekulerar i om datorspel skulle kunna vara en väg inom svenskämnet till att nå 
de elever som har ett stort intresse av spelen på fritiden:  

Jag skulle kunna tänka mig att [användning av datorspel i svenskämnet] skulle 
vara bra dessutom. Ungdomarna är ju duktiga på datorer och dom är inne i 
något slags… många gånger, många av dom, inte alla då men, inne i något slags 
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datorspelsvärld och skulle jag kunna hitta den vägen kanske det skulle vara en 
väg som är bekant för dem helt enkelt, så då kan jag se fördelar. 

Också en av de enkätrespondenter som inte intervjuats diskuterar detta perspektiv under den 
sista öppna frågan om varför man (inte) använder datorspel i undervisningen, på följande sätt: 
”Skulle säkert vara bra att ta in i undervisningen någon gång. Om inte annat för att väcka 
intresse för något arbetsområde som kanske inte annars är så intressant för eleverna. De tycker 
ju om oväntade (på ett positivt sätt oväntade) inslag.” 
 
Dessa idéer om att använda datorspel för att väcka intresse för svenskämnet hos de elever som 
inte är intresserade av litteraturläsning men som däremot spelar spel får också stöd i Olin-
Schellers resonemang om matchning av litterära repertoarer. För att lärandet ska upplevas som 
meningsfullt måste det ta avstamp i den repertoar som eleven redan har, för att sedan sträva 
efter att utvidga den. Datorspelen blir också lämpliga som berättelser för elever i 
gymnasieåldern  på grund av den läsroll de ofta lämpar sig för: Olin-Scheller konstaterar att 
många av dessa ungdomar helst vill ta sig läsrollen ”läsaren som hjälte”, något som passar 
mycket väl in i den starka identifikationen mellan datorspelaren och spelets protagonist som 
Juul nämner. Man kan också tänka sig att datorspelen har möjlighet att väcka intresse hos 
många elever på ett annat sätt än många andra medier har. Både Juul (2005) och Molloy 
(2007) tar upp datorspelarens aktiva roll i relation till litteraturläsarens mer passiva. Där 
argumenterar Molloy för att den aktiva, handlingskraftiga roll man ofta får ta som datorspelare 
tilltalar ungdomar och framför allt pojkar, som generellt också är mindre intresserade av 
litteratur.  
 
Berit och Cecilia, precis som ytterligare 1 av de som svarat på enkätundersökningen, säger att 
de aldrig har kommit på idén att använda datorspel i undervisningen. Cecilia svarar så här på 
frågan ”Har du någonsin funderat på att använda [datorspel] i undervisningen?”: 

Aldrig. Jag har aldrig kommit på tanken överhuvudtaget, för jag vet för lite om 
spelen som finns. Jag vet ju att det finns hur många olika spel som helst. Jag har 
en [tonårig] dotter och en [mellanstadieålders] pojke och framför allt pojken 
spelar ju väldigt, väldigt mycket spel. Men jag KAN inte intressera mig för dem, 
jag tycker att det är dötrist! Och nån gång har jag försökt sitta där med honom 
och spela nåt spel, men det är ju så otroligt tråkigt och jag är ju så dålig på det 
och.. jag menar, alla banor man ska köra och alla grejer man ska göra och.. Jag är 
helt, helt ointresserad. Så att jag vet inte vad man skulle kunna göra. Kanske 
finns det helt fantastiska möjligheter som öppnar sig och man kanske skulle 
kunna göra jätteintressanta, relevanta saker, men.. jag vet inte vad de är! 

Både Cecilia och Berit verkar överens om att om de skulle använda datorspel i sin 
undervisning skulle de först och främst behöva få mer kunskap om spelen, antingen genom 
formell utbildning eller på något annat sätt. Cecilia ser dock tidsbrist, och brist på motivation, 
som ett hinder för detta: 

Jag upplever inte att jag har den tiden över att sätta mig in i [datorspelsvärlden], 
och jag känner inte att det är tillräckligt värt. Jag känner inte – jag ser inte 
fördelarna med att göra det, så att jag skulle ta mig tiden. 

Båda tar också upp engagemanget, eller ”känslan” för texten – ingen av dem känner något 
engagemang inför datorspel som undervisningsmaterial och de påpekar att detta engagemang 
hos läraren är något som behövs för att eleverna ska uppfatta texten som intressant. Cecilia 
påpekar också att hon skulle tycka att det var väldigt svårt rent praktiskt att använda datorspel i 
undervisningen eftersom att elevernas (och lärarnas) tillgång till datorer på hennes skola är 
enligt henne väldigt begränsad. Jag tror att Berits och Cecilias upplevda brist på kunskap och 
engagemang inför datorspelen i många fall speglas direkt i vad deras elever upplever inför de 
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typer av texter de möts av i svenskämnet och också har sitt ursprung i samma faktorer: en 
grundläggande brist på textkompetens inför texttypen ger en upplevelse av texten som något 
krångligt och ogenomträngligt. Skillnaden mellan läraren och eleven är dock att läraren är 
ålagd att utgå från elevens behov och förutsättningar, och återigen – för att ge förutsättningar 
för meningsfullt lärande i det litterära klassrummet måste läraren ha kännedom om elevens 
litterära repertoar. 
 
När jag frågar Berit om man bör använda datorspel i undervisningen handlar hennes spontana 
reaktion om ”pedagogiska datorspel”, det vill säga datorspel i ett uttalat pedagogiskt syfte, till 
exempel för att lära sig stavning eller grammatik: 

Ja, alltså, om det finns.. alltså, när du säger spel då tänker jag ju att det är mer 
lek. Alltså krigsspel och sådär. Men kommer det spel som tränar olika saker i 
svenska så är det väl jättekul! Jag kan tänka mig att det finns en del historiska spel 
redan nu som man kanske kan använda i historieundervisningen och så. Och jag 
vet ju att det finns sånna här grammatiksidor man kan sitta och träna på, korsord 
och så, på nätet.  

Varken Cecilia eller Berit – de datorspelsovana intervjupersonerna – verkar uppfatta datorspel 
som ett medium för berättelser som skulle kunna användas inom svenskämnet likvärdigt med 
berättelser som berättas i andra medier som TV, film, litteratur etc. De verkar istället inställda 
på att om man skulle nyttja datorspel inom svenskämnet så skulle det behandlas i särskild 
ordning snarare än integreras med den övriga undervisningen. Utifrån det synsättet ser Cecilia 
ytterligare ett problem med att använda datorspel inom svenskämnet, nämligen utrymmesbrist. 
Hon upplever att det finns så mycket som skulle kunna få plats inom svenskämnet, för mycket 
för att hinna med inom den begränsade tid som kurserna ger, så hon vill begränsa sig till det 
hon uppfattar som kärnan i svenskämnet, och där hör inte datorspel hemma enligt Cecilia. 
Hennes åsikt är att barn och ungdomar behöver lära sig ett kritiskt förhållningssätt även till 
datorspel men tycker att det faller utanför svenskämnets ram och ser det snarare som en uppgift 
för föräldrar och andra vuxna i ungdomars närhet. Här kan man i resonemanget spåra en 
uppfattning om att förhållandet mellan skönlitteraturen och datorspelen som stoff inom 
svenskämnet skulle vara ett motsatsförhållande, trots att ämnesplanens formuleringar (till 
exempel ”skönlitteratur och andra typer av texter”) menar att de olika medieformerna 
kompletterar varandra. Man ska också vara medveten om att i det medielandskap som många 
ungdomar rör sig i idag är gränsdragningarna mellan olika medieformer otydligare än vad vi 
traditionellt är vana vid, och trots detta finns där både möjlighet att utveckla och nytta av att 
använda både sådana kompetenser som man traditionellt lär ut inom svenskämnet och 
dessutom ytterligare prosumentkompetenser mer unika för ett multimodalt textuniversum.3 
 
Efter följdfrågor spekulerar Berit i att man kanske skulle kunna använda datorspel som 
utgångspunkt för diskutera kritiskt förhållningssätt, till exempel till våld eller till könsroller. 
Adam är den ende av de tre intervjupersonerna som ser på spelen som en möjlig utgångpunkt 
för att lära ut metoder, som till exempel berättelseanalys, inom svenskämnet. En sådan analys 
blir mer lik analyser av traditionella medier som litteratur och film ju längre mot progression 
spelet befinner sig på Juuls skala mellan progression och emergence, men även ett emergent 
datorspel är möjligt att analysera, antingen genom att utgå från en specifik läsning eller genom 
att analysera de mekanismer genom vilken spelaren påverkar berättelsen, och vilka vägar den 
kan ta.  
 
Flera tidigare studier (till exempel Olin-Scheller 2006; Lundström 2007) visar att det oftast är 
lärarnas preferenser snarare än elevernas som styr innehållet i undervisningen. Alla de tre 

                                             
3 För ett mer utvecklat resonemang om detta, se Lundström & Olin-Scheller (2010). 
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intervjuade lärarna vittnar om att många elever är mycket motvilliga mot att ta del i planerande 
och val av undervisningens innehåll och form, och ingen av dem tar upp att någon elev skulle 
ha föreslagit att använda datorspel som innehåll. Jag kan bara spekulera, men det är min 
bestämda uppfattning att det är mycket få elever som skulle föreslå för sin lärare att använda 
datorspel i undervisningen, dels för att de inte heller kommer på idén att göra det, men också 
för att de som kommer på det definitivt förväntar sig ett nej från läraren på ett sådant förslag. 

Förankring i styrdokument 
På frågan om hur de uppfattar att läro- och kursplaner i svenska behandlar datorspel är både 
Adam och Cecilia övertygade om att dessa dokument inte ger någon tydlig vägledning. Där 
finns, enligt dem, skrivningar som kan tolkas som att datorspel kan användas, men inte någon 
formulering som är så tydlig så att den måste tolkas som att datorspel skall användas. Berits svar 
är mer svävande, men hennes uppfattning är att datorspel inte nämns i styrdokumenten 
överhuvudtaget. Min egen tolkning (se sidan 6) överensstämmer till viss del med Adams och 
Cecilias, den delen som gäller kursplanerna, men det är min bestämda uppfattning att när man 
tar hänsyn till läroplanens formuleringar som att undervisningen ska ”utgå från den enskilda 
elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket 2011b s.10), och att 
eleven ”upplever att kunskap är meningsfull” (ibid s.11) så sviker man inom svenskämnet ofta 
elever som inte värdesätter skönlitteraturläsning. Att bredda floran av texttyper som inkluderas 
i svenskämnet, med bland annat datorspel, gör att man får större möjlighet att uppnå dessa mål 
för alla elever. Ordet ”meningsfull” som figurerar i föregående citat återkommer också på flera 
ställen i Mellan Dante och Big Brother. Där påpekar Olin-Scheller att för att lärprocesser i det 
litterära klassrummet ska bli meningsfulla ”är det nödvändigt att lärare har kännedom om de 
litterära repertoarer som eleverna förfogar över” (Olin-Scheller 2006 s.143). Eftersom 
datorspel onekligen är en stor del av många elevers litterära repertoar hävdar jag att även om 
man inte väljer att använda spelen som stoff i sin undervisning så behöver man som lärare 
minst ha kännedom om texttypens berättarstruktur och form. En breddning av de 
medieformer som nyttjas i klassrummet skulle också bidra till att utveckla den ”narrativa 
kompetens” som bland annat enligt Lundström och Olin-Scheller uppfyller ”de förändrade 
kompetensbehov som vi menar att läsning i dagens medielandskap medför.” (Lundström & 
Olin-Scheller 2010) 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Den kvantitativa delen av studien, enkätundersökningen, har haft ett relativt stort bortfall med 
en svarsfrekvens på bara 30%. Här är det rimligt att anta att de som har ett större intresse av 
datorspel har en större benägenhet att svara på enkäten. Alltså är det också rimligt att anta att 
de som inte har svarat har mindre erfarenhet och en mer negativ attityd till datorspel. Inget 
inre bortfall har uppstått, förutom i bakgrundsvariabler som den svarandes ålder och 
examensår, samt den sista, öppna frågan om varför eller varför inte man har valt att nyttja 
datorspel i undervisningen, där 2 respondenter har valt att inte svara. Man kan också tänka sig 
att förfarandet med att distribuera enkäterna digitalt kan innebär att personer med låg IT-
kompetens är mindre benägna att svara än de med hög IT-kompetens. Sammanfattningsvis 
innebär detta att mina enkätresultat i högre grad riskerar att visa en bild av lärare som mer 
spelintresserade än vad de egentligen är, än tvärt om. 
 
Eftersom att det redan är konstaterat att den kvantitativa delen egentligen är ett för litet 
underlag för att vara statistiskt gångbart kommer reliabiliteten inte att diskuteras. Metodmässigt 
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har enkätundersökningen visat sig vara lämplig för att ge svar på frågan om vilka erfarenheter 
lärare har av datorspel, och har också gett ett visst underlag till svar på vilka attityder lärarna 
har till spelen. Det stora bortfallet gör dock att resultatet inte går att dra några slutsatser utifrån. 
Man skulle kunna misstänka att ett annat förfarande vid distributionen av enkäterna, till 
exempel att jag personligen lämnat över enkäten i pappersform till respondenterna, hade 
minskat detta yttre bortfall.  
 
Att använda enkäten som urvalsgrund för ett strategiskt urval inför de kvalitativa intervjuerna 
fyllde sitt syfte väl, nämligen att få en spridning i erfarenheter och åsikter hos de utvalda 
intervjupersonerna. Den kvalitativa intervjun har varit en lämplig metod för att besvara båda 
mina frågeställningar. Intervjuerna har genomförts enligt de riktlinjer som Trost (2010) 
presenterar som främjande för trovärdigheten hos kvalitativa intervjuer. Möjligtvis hade 
resultatet kunnat bli fylligare om intervjuguiden hade kunnat vara fokuserad mer kring de 
studerade frågorna och mindre på respondenternas allmänna åsikter och erfarenheter om 
medier och om svenskämnet. Eftersom jag inte har så stor erfarenhet som intervjuare kan man 
också tänka sig att vissa intervjuareffekter (Svenning 2003, s.164) kan förekomma, det vill säga 
att jag omedvetet har påverkat intervjupersonen, men jag bedömer att effekten av dessa i så fall 
är små, med hänsyn till den spridning i åsikter som intervjupersonerna har uppvisat. 

Resultatdiskussion 
De lärare i min undersökning som har få erfarenheter av och låg kunskap om datorspel är, 
naturligtvis, också de lärare som inte använder spel i sin undervisning. De ser möjligheterna 
med spelen som begränsade till en social kontaktyta mot vissa elever, eller som ett sätt att väcka 
intresse för ämnets ”verkliga” innehåll. I Mellan Dante och Big Brother (Olin-Scheller 2006) 
påpekar författaren att varken hon själv eller någon av hennes studerade lärare har kunskap 
eller intresse om datorspel, och spekulerar i om detta gör att lärarna inte uppmärksammar 
spelens utrymme i elevernas repertoarer. Utifrån mina resultat kan jag se samma samband, och 
vidare tror jag att bristen på kunskap gör det omöjligt för lärarna att ha ett annat synsätt än de 
har: har man aldrig spelat ett datorspel är det svårt att inse att det är ett medium för berättelser. 
Jag kan likt Olin-Scheller bara spekulera i om kunskapsbristen är orsaken till att lärarna inte 
uppmärksammar den kompetens som spelandet ger eleverna, men det verkar ju för mig inte 
helt orimligt. Det är också naturligt att det är denna brist på kunskap resulterar i den brist på 
engagemang och ”känsla” för texttypen som både Berit och Cecilia tar upp. Både Berit och 
Cecilia hävdar att de skulle ha svårt att ta upp datorspel i undervisningen delvis för att de inte 
har de kunskaper som krävs, men delvis också för att de saknar känsla och engagemang för 
texttypen (där det senare sannolikt är ett resultat av det förra). Jag har dock svårt att acceptera 
resonemanget, vilket är lätt att illustrera genom att vända på det: säg att jag saknar känsla och 
engagemang för texttypen lyrik, är det då ett acceptabelt motiv för att helt utesluta den ur min 
svenskundervisning? 
 
Diskussionen om vad som ska ingå i svenskämnet degenererar ofta till en värdering av olika 
typer av stoff och medieformer som ställs emot varandra. Frågan kompliceras av att 
styrdokumenten inte specificerar tydligt vilka former som skall ingå (även om jag själv ser detta 
som en frihet och ett förtroende man visar undervisande lärare) men också av de traditioner 
som fortfarande påverkar lärares, föräldrars, elevers och andras värderingar. Som lärare är det 
lätt att ta den ”enkla vägen” och låta sitt urval styras av vad som finns i läroböckerna eller vilka 
böcker som skolan har i klassuppsättning, men att göra ett reflekterat och väl underbyggt urval 
är ändå lärarens ansvar. Men oavsett vilket urval man gör kommer det inte att vara 
okontroversiellt och det finns många som anser sig ha rätt att lägga sig i och kritisera vad som 
egentligen borde vara lärarens professionella beslut. Jag uppfattar det som att flera av mina 
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respondenter upplever att de måste försvara sig eller ursäkta sig för att de till exempel ser en 
berättelse på film med eleverna istället för att läsa sig till den i en bok. Detta trots att 
kursplanen för Svenska 1 är väldigt tydlig: fiktivt berättande ska studeras i olika typer av stoff, 
”till exempel skönlitteratur och teater samt film och andra medier” (Skolverket 2011b s.162). 
Detta kan inte tolkas på något annat sätt än att minst skönlitteratur, teater och film är 
medieformer som skall nyttjas i undervisningen, men också att detta inte är tillräckligt. ”Andra 
medier” skall också ingå, men att tolka begreppet lämnas som sagt till läraren. Skolverkets 
formuleringar gör det underförstått att dessa medieformer ska komplettera varandra, inte att de 
står emot varandra. 
 
Detta fokus på och värdering av medieformer är enligt mig olyckligt då det överskuggar vad 
som egentligen borde stå i fokus – elevernas erfarenheter och behov. Exempelvis Adams 
diskussion ovan om nyttan av att låta elever analysera datorspel istället för film eller litteratur, 
om de har datorspel som fritidsintresse men inte någon av de andra medieformerna, lägger 
fokus på målet för lärandet: ett analytiskt, reflekterande och kritiskt förhållningssätt – precis 
som läroplanen uppmuntrar – och inte på vägen dit. När läraren fokuserar på de kompetenser 
som eleven redan har, och strävar efter att utvidga dem, kan man förhoppningsvis undvika det 
motstånd mot att ta till sig undervisningen som Molloy påvisar, och dessutom uppfylla 
läroplanens krav på att utgå från varje elevs behov, förutsättningar och erfarenheter. 
 
Ungdomars datorspel, så som det ser ut i statistiken (24% av pojkarna spelar minst tre timmar 
en typisk dag) skiljer sig avsevärt från lärarnas datorspel. Även när lärarna spelar så är det för att 
koppla av och ”rensa hjärnan”, medan det för deras elever verkar ha ett egenvärde så till den 
milda grad att skolgången blir lidande för många på grund av att spelen tar så mycket tid. 
Adam menar att denna skillnad är svårt att förstå för en lärare (eller en annan vuxen) som inte 
”varit inne i det” och utifrån sig själv kan förstå vad det egentligen är eleverna gör när de 
spelar, och vilken längtan efter mer som många spel är designade att skapa, på samma sätt som 
en bra bok eller en TV-serie. Eftersom att undervisning är ett socialt samspel blir det faktum 
att det finns något viktigt i elevens värld (datorspel eller något annat) som läraren inte alls kan 
relatera till, ett problem i sig. 
 
För att låta detta ovan nämnda fokus på medieform flytta sig till fokus på elevens behov krävs 
att lärarens ”verktygslåda” av narrativa kompetenser är minst lika stor som elevernas, och för 
detta krävs antingen erfarenhet eller utbildning. Min utbildning till gymnasielärare i svenska på 
2000-talet har fokuserat på skönlitteratur i stor utsträckning, och andra former av medier så 
som film, tidningar, TV och spel har nämnts ytligt – även om detta förstås kan variera med 
lärosäte och med tiden. Min studie visar dock att många lärares kunskaper om datorspel är 
ytterst knapphändiga och de visar inte heller något större engagemang i att tillägna sig dessa 
kunskaper på egen hand. Samtidigt finns en nyfikenhet hos många av mina respondenter inför 
mediet och dess användbarhet 
 
En intressant reflektion, som jag dock inte undersökt vetenskapligt, är att för mig som 
utomstående har det under denna studies genomförande generellt sett funnits en stark 
korrelation mellan hur lätt det har varit för mig att kommunicera med en respondent till hur 
nära relation den respondenten har till datorspel. Ju mer respondenten spelar, desto enklare har 
kommunikationen varit för min del, både via epost och via telefon – de har svarat snabbare, 
tydligare och mer friktionsfritt och de har varit jämförelsevis lätta att få tag i. Jag kan bara 
spekulera i vad det beror på, men jag gissar att det har att göra med att nära relation till 
datorspel hör ihop med nära relation och hög kunskap om modern informationsteknologi rent 
generellt, därav ser man det som en mindre betungande uppgift att svara på ett mejl eller att 
publicera sitt telefonnummer digitalt i till exempel en epostsignatur. Denna förmåga att 
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friktionsfritt hantera IT tror jag är av avgörande betydelse i arbetslivet i många yrken – men 
uppenbarligen inte i läraryrket, där man (som Berit) inte verkar se det som ett stort problem att 
ha en bristfällig Internetuppkoppling, trots den enorma roll som Internet spelar i samhället 
idag. 
 
Man kan inte heller bortse från samhällets utveckling mot informationsteknologi, att ständigt 
vara uppkopplad och multimodala textuniversum. Inom näringslivet har man fått upp ögonen 
för datorspel och de kompetenser de förmedlar. Som exempel rapporterar 
ÖstgötaCorrespondenten (2012) att de (journalistiskt) har intervjuat arbetsgivare ur kommuner 
och näringsliv som ser det som en merit att ha haft ledarrollen i ett eSport4-lag. 
 
Svenskämnets innehåll är ett problematiskt område där man kan hitta konflikter ur många 
olika perspektiv: politiskt, kultursociologiskt, genusmässigt och så vidare. Så snart man börjar 
argumentera för eller emot ett visst innehåll kommer man att ta ställning inom ett eller flera av 
dessa områden, och det måste man vara medveten om. Man måste också vara medveten om att 
alla ens med-debattörer också gör detta, och dessutom att de förmodligen har en medveten 
eller omedveten anledning att göra det. I den här studien har konflikten mellan det 
traditionella och kvinnliga litteraturläsandet kontra det avantgardistiska och manliga 
datorspelandet blivit mycket tydlig. När man som lärare i svenska, med avsevärt mycket mer 
kulturellt kapital än sina elever, försöker förmedla kunskap via texter som är så långt bort från 
vissa elevers nuvarande litterära repertoar att det eftersträvansvärda spänningsförhållandet 
däremellan inte uppstår, är det också en form av maktutövning där man befäster värderingar 
om vilka kompetenser och repertoarer som är värdefulla och vilka som inte är det. Detta tror 
både jag och Gunilla Molloy (2007) leder till uppror eller likgiltighet hos de elever som 
upplever att de kompetenser och repertoarer de har blir nedvärderade och osedda. 
 
Överhuvudtaget så är det min uppfattning att skolan i stort måste våga ta tag i frågan om 
datorspel och enas om ett  förhållningssätt. Datorspel är mycket vanligt hos barn och unga och 
i takt med att de tekniska prylarna blir mindre, kraftfullare och billigare så kommer spelen att 
breda ut sig både inom och utom skolans väggar. Även Adam tar upp detta mot slutet av vår 
intervju: 

Jag tycker att [datorspel] är ett intressant medium som vi faktiskt behöver bli 
duktigare på, att använda också. […] Vi måste förhålla oss till spel, och spelande, 
på alla sätt och vis i skolvärlden idag, inte bara på gymnasiet utan på alla ställen. 
Mina barns klasskompisar sitter ju och spelar jätte-jättemycket också, och där har 
dom ju ännu mindre kunskap och ännu mindre, liksom, att komma med många 
utav lärarna på låg- och mellanstadiet, och dom kanske behöver vara de första 
som tar upp spel.  

Det är också min uppfattning att man som representant för skolan har två vägar välja mellan i 
relationen till datorspelen: antingen väljer man att försöka stå emot tidvattnet och hålla spelen 
utanför skolans (eller i alla fall lektionernas) rum, eller så flyter man med strömmen och 
utnyttjar den draghjälp man kan få från ett medium som många elever villigt engagerar sig i. 
Även om man inte väljer att nyttja spelen i undervisningen så finns det mycket i datorspel att 
lära sig om lärande.5 Slutgilitgen måste man acceptera att om man vill bedriva meningsfull 
undervisning i det litterära klassrummet så får inte innehållets medieform vara det som avgör 

                                             
4 Elektronisk sport, dvs sport som utförs med hjälp av datorer eller spelkonsoler: ”tävlande i datorspel”. Mycket 
vanligt i Asien, främst Sydkorea men blir mer och mer vanligt i Sverige. När SVT sände live från svenska eSport-
finaler på Dreamhack 2009 följde mer än 90 000 unika tittare detta, enligt Svenska E-Sportföreningen. 
5 För ett mycket intressant perspektiv på hur lärandeprinciper manifesterar sig i datorspel, se ”What video games 
have to teach us about learning and literacy” av James Paul Gee 
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utan matchningen och den successiva utvidgningen av varje enskild elevs narrativa repertoar 
och kompetens. 

Vidare forskning och yrkesrelevans 
Eftersom området ”datorspel i svenskundervisning” är i huvudsak outforskat finns det mycket 
man kan ta upp under den här  rubriken. Det mest intressanta skulle enligt mig vara att göra 
en studie som prövar de hypoteser som jag med stöd av mina intervjupersoner presenterar i 
den här studien: att användande av datorspel i svenskundervisning skulle underlätta att 
motivera de, i huvudsak pojkar, som inte har något intresse av litteraturläsning för 
svenskämnet, och att användande av datorspel kan bidra till att bekräfta kompetenser hos vissa 
elever med dåligt självförtroende inom ämnet. 
 
I min yrkesroll som svensklärare finns det många aspekter av denna studie som jag tycker är 
intresanta. De didaktiska slutsatserna om elevens erfarenheter i centrum av det litterära 
klassrummet tycker jag är det mest relevanta för mig. Olin-Schellers slutsatser rörande elevers 
läsarroller och lärares okunskap om dessa är också något jag kommer att ta med mig. Sist men 
inte minst också de kloka reflektioner och ställningstaganden som mina intervjupersoner har 
delat med sig av, och framför allt de erfarenheter som Adam delat med sig om i hur han har 
använt datorspel i undervisningen och hur han upplevde att det föll ut. 
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Bilaga 1 - Frågeformulär 
 
Frågeformulär om datorspel 
Begreppet ”datorspel” i frågeformuläret nedan ska tolkas som att det innefattar alla typer av 
digitala spel, bland annat spel som spelas på dator, spelkonsol eller mobiltelefon. 

 

1. Vilket år är du född?    □ Kvinna □ Man 

2. Vilket år tog du lärarexamen?    

3. Vilket eller vilka ämnen är du behörig att undervisa i?   

 

4. Finns det i ditt hem en dator som används för att spela spel på? 

□ Ja   □ Nej 

 

5. Finns det i ditt hem någon form av spelkonsol (t.ex. Playstation, Xbox, Wii)? 

□  Ja   □ Nej   □ Vet ej 

 

6. Har du en mobiltelefon som man kan spela spel på? 

□  Ja   □ Nej   □ Vet ej 

 

7. Hur ofta spelar du datorspel? 

□ Varje dag 
□ Någon gång i veckan 

□ Någon gång i månaden 

□ Mer sällan är en gång i månaden 

□ Aldrig 

 

8. Vilken eller vilka typer av datorspel har du spelat? 

□ Actionspel (t.ex. Medal of Honor, Tekken) 

□ Strategispel (t.ex. Starcraft, Warcraft) 

□  Pusselspel (t.ex. Tetris, Bejeweled) 

□ Musikspel (t.ex. Guitarhero, Dance Dance Revolution) 

□ Äventyrsspel (t.ex. Myst, Space Quest) 

□  Plattformsspel (t.ex. Super Mario Bros, Sonic) 
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□  Datorrollspel (t.ex. World of Warcraft, Dragon Age: Origins) 

□ Simulatorer (t.ex. Microsoft Flight Simulator, Need for Speed, FIFA12) 

□  Pedagogiska spel (spel med uttalat syfte att lära ut något, t.ex. Matteraketen, Fem myror är 
fler än fyra elefanter) 

□ Annat, nämligen     

□ Vet ej 

 

9. Har du ett favorit-datorspel? I så fall vilket?     

 

10. Vad anser du om följande påståenden? 

 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer inte alls Vet ej 

Datorspel är en stor 
del av många ungas 
vardag 

□ □ □ □ □ 

Majoriteten av mina 
elever lägger för 
mycket tid på att spela 
datorspel 

□ □ □ □ □ 

Att spela datorspel är 
slöseri med tid □ □ □ □ □ 

Man blir osocial av att 
spela datorspel □ □ □ □ □ 

Man får bättre 
rumsuppfattning  av 
att spela datorspel 

□ □ □ □ □ 

Man blir aggressiv av 
att spela datorspel □ □ □ □ □ 

Barn och ungdomar 
behöver lära sig att 
förhålla sig kritiskt till 
datorspel på samma 
sätt som till litteratur 
och film 

□ □ □ □ □ 

Datorspel är en hobby 
för barn och 
ungdomar, inte för 
vuxna 

□ □ □ □ □ 
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Ett datorspel är en 
kulturprodukt □ □ □ □ □ 

11. Tror du att någon eller några av dina lärarkollegor använder eller har använt datorspel i 
undervisningen i svenska? 

□  Ja □ Nej 
 

12. Har du själv använt datorspel i undervisningen i svenska? 

□  Ja □ Nej 

Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

       

       

       

       

       

 

Har du synpunkter på denna undersökning och dess frågor, skriv dem gärna här eller på 
baksidan. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 
 
 

Jag som har svarat heter     ,  
 

jobbar på       
 

och har epostadress     

 

Tack än en gång för hjälpen! 

Syftet med att fråga om ditt namn och 
arbetsplats är att jag ska kunna återkomma 
till dig för att fråga om en eventuell 
intervju. Denna information kommer att 
behandlas konfidentiellt och kommer inte 
att framgå i någon redovisning av resultatet 
av denna undersökning.
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Vilken utbildning har du, vilka ämnen undervisar du i, på vilka program? 
Hur ser din mediekonsumtion ut? På jobbet resp. på fritiden? 
Hur ofta läser du böcker/tidningar/tittar på film/tv etc? 
Hur kom det sig att du blev lärare? 
 
Självbilden som svensklärare 
Har du något område du särskilt gillar att ta upp i undervisningen? 
Finns det något särskilt projekt eller tema du återkommer till? 
Vad är viktigt att eleven kan inom ämnet svenska när han/hon går ut gymnasiet? 
 
Självbilden som datorspelare 
Vilka typer av människor spelar datorspel? 
Spelar du datorspel? Hur ofta? Vilken typ av spel? 
Varför (inte)? Vad upplever du att du får ut av spelandet? 
 
Stoff – urval och motiv 
Finns det någon särskild bok/film/tv-serie/spel etc som du ofta använder? Varför just den? 
Vad är det som styr när du väljer vilket innehåll dina lektioner ska baseras på? 
Hur ser du på elevernas inflytande i vilket material som används? 
 
Datorspel i undervisningen 
Har du någonsin använt datorspel som material? I vilket samanhang/syfte? Hur gick det?  
Varför har du valt att (inte) använda datorspel? 
Hur upplever du att styrdokumenten (läroplan och kursplaner) behandlar datorspel? 
Borde man använda datorspel i undervisningen? Varför (inte)? 
 


